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Nia asocio festis sian du jaraĝecon en la 16an de julio. Dum la 
pasintaj du jaroj okazis eventoj ĉu bonaj ĉu malbonaj tamen agrablaj kaj 
instruindaj. En tiu-ĉi numero koncize mi esprimas miajn spertojn kaj 

opiniojn pri la okazintaj aferoj dum la pasintaj du jaroj. 

Fari aktivadon bezonas kuraĝon 
Kutime en nia societo malfacilas ke iu faru agon sen malfacilaĵo. 

IREJO ne facile formiĝis sed ĝia formiĝo realiĝis laŭ la kuraĝo de ĝiaj 
fondintoj. Ankaŭ la kuraĝo sen baza kaj bezonita informo estas senutila 
afero kaj ni akiris la bezonitajn informojn soifante de ĉiuj eblaj 
manieroj, feliĉe la klopodoj havis plenfruktodonan rezulton. 

Unua kaj nura Irana Esperanto asocio 

Laŭ la klopodo kaj laborado de nia kolektivita agado, finfine IREJO 
sukcesis sin registrigi en Esperantio kiel la unua kaj nura Irana 
Esperanto asocio. Oni dum la pasintaj 30 jaroj ne memoras kolektivitan 
kaj organizitan aktivadon kiel IREJO en Irano. 

IREJO-Bulteno : unua sperto 
Aperigi bultenon sen ia ajna sperto tute amatora bezonis kuraĝon. Ni 
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ekis aperigi IREJO-Bultenon sen ia ajna facilaĵo kaj helpilo. IREJO- 
Bulteno ankaŭ estas la nura Irana periodaĵo eldonite Esperante. En la 
bulteno pro multaj kialoj okazis eraroj ĉu prese ĉu gramatike sed ni 
sukcesis aperigi ĝin bonorde ĉiu du monate kaj kiel informilo dissendi al 
ĉiuj asocio-membroj kaj aliaj interesintoj. 

Hodiaŭ ju pli da tempo pasas des pli ni spertiĝas kaj bonformiĝas la 
bultenon, ĉu enhave ĉu preseblaĵe. 

Feliĉe la gesamideanoj konfirmas la bezonecon de la bultenon kaj mi 
esperas ne malproksime la bulteno taŭge trovos sian logikan ejon ankaŭ 
en Esperantio kiel Irana heroldo kaj informilo. 

Ni estas nur junaj Esperantistoj 
Eksterlande multaj gesamideanoj kredis IREJOn kaj renkontis ĝin sed 

bedaŭrinde enlande kelkaj dubis kaj eĉ kontraŭagis ĝin. Mi kredas ke la 
tempo mem estos la plej bona juĝanto pri ĉiuj aferoj ankaŭ pri IREJO. 
La asocion fondis junaj Esperantistoj kiuj nur pensis Esperante. IREJO 

fondintoj kredis kaj kredas ke Esperanto indas kiel komunikadilo pri 
internaciaj rilatoj kaj ĝi povas havi ankaŭ rolon kiel interscienca ilo 

facilante sciencajn rilatojn inter sciencistoj tutmonde. IREJO fondintoj 
pruvis ke malgraŭ malfacilaĵoj se oni estus klopodemaj kaj entuziasmaj 

eblas fari multon. La juna povo se kuniĝu kun celita motivo, ĝi havos 
miraklan rezulton. Oni devas kredi junularon. 

  

IREJO subtenantoj 
Dum la pasintaj du jaroj pri diversaj aferoj ni faris konsultojn kun D- 

ro Hosejn Vahidi universitata profesoro kaj iniciatoro de la koresponda 
kurso de Esperanto en Irano. Vere la Doktoro esperigis nin pri la agado 
kaj konsultante kun li ni akiris valorindajn gvidojn por antaŭenirigi la 
asocion. 

Aliflanke ni feliĉ kontaktante kun la majstro Aref Azdri kaj ni 
aplikis laŭ niaj povoj liajn studojn pri lingvaĵo. Ankaŭ tri UEA delegitoj 
aliĝis kaj partoprenis en IREJO : D-ro Kejhan Sajadpur, UEA delegito 

en Maŝhado; s-ro M.E Samanipur, UEA delegito en Ŝirazo; kaj s-ro 

Ĝivad Kamali, UEA fakdelegito en Ahvazo. 
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  =— Bazaj informoj pri AIS 

D-ro Hejdar Raŝidi el Torbŝte-Ĝamo ankaŭ havis kunlaboron kun ni 

sendante skribaĵojn kaj tradukaĵojn. 

Antaŭen Esperante! 
Mi kredas ke la faritaj agoj en IREJO ne estos ĉiuj fariĝeblaj agoj sed 

iom da ili. Hodiaŭ ni bezonas agi ne paroli. Hodiaŭ ni bezonas 
laboremajn volontulajn gesamideanojn por antaŭenirigi la celitajn 

aferojn. 
Ĉiujn aktivajn gesamideanojn antaŭe ni manprenas kaj invitas al la 

komuna aktivado. Jam hodiaŭ ni akiris sufiĉan sperton pri la diversaj 

aferoj kaj espereble uzos ilin por antaŭenirigi la aferojn plensukcese. 

Irana Esperantistaro kun IREJO povas eltrovi novan manieron pri la 

movada aktivado en nia lando. 
Ĉiam en IREJO ni atendas novajn gesamideanojn. Ni memoru ke sen 

nia aktivado ne okazos miraklo; la miraklo estas ni mem, devas kredi nin 

mem kaj la tempon. 

M. Reza Torabi. 

PEEEIREEAT HOGE ND IN SEE TENAEKPO NP ORKO TESI PSE TESNI FETON 

Respondo al la plej oftaj demandoj pri la Akademio 
Internacia de la Sciencoj 

Kio estas AIS? 
AIS estas la komuna agadpodio de fake elstaraj kaj lingvopolitike 

progresemaj sciencistoj el la tuta mondo, kiuj celas internacilingve 

pliefikigi la esploron kaj instruon de ĉiuj sciencoj „ kaj pliproksimigi ĉi 

tiujn al la tekniko kaj arto, per plibonigo de la internacia komunikado 

kaj de la inerfaka kunlaborado. 
La Akademianoj (MdAIS)-t. e. la plenrajtaj, efektivaj membroj de 

AIS-same kiel la asociitaj, efektivaj membroj (AMdAIS) kaj la 

adjunktoj (AdAIS) apartenas al diversaj nacioj , kontinentoj, rasoj, 

religioj, lingvoregionoj kaj politikaj kampoj. La politika pluralismo de la 

apartenantaro garantias la striktan politikan neutralecon de AIS , krom la 

komuna strebado al ties ununura politika celo: realigi en la scienca 

mondo iom post iom la bazan homan rajton je komunikado sen malhelpo 

ĉu pro lingvobaroj ĉu pro lingvodiskriminacio. 
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  ==» Bazaj informoj pri AIS 

AIS ne estas limigita al kelkaj sciencoj (tial ĝi ne nomiĝas “akademio 

de sciencoj”), sed ĝi estas principe malfermita al ĉiuj kampoj de sistema 
esploro, en kiuj celataj kaj imageblaj estas ekkonoj validaj sendepende 
de lingva, rasa, politika, religia kaj alia aparteneco. Tial la sekcioj kaj 

fakaro de AIS , kvankam spegulanta la klopodon komplete klasigi laŭ 
modernaj vidpunktoj la sciencaron, nek enhavas la teologian nek 

ananlogan doktrinon de ajna religio „sed ja la komparan religisciencon 
kaj historisciencojn de la religioj. La Akademio Internacia de la Sciencoj 
estas libera institucio en la libera respubliko San Marino (la plej 
malnova kaj plej malgranda eŭropa respubliko). La ŝtato Sam Marino 

donas juran bazon kaj materian helpon, sed ne tuŝas la liberecon de la 

scienca instruado kaj esploro. 

  

Kio AIS ne estas? 
Kvankam la Akademio Internacia de la Sciencoj laŭ artikolo 4 de sia 

statuto “zorgas speciale pri la aplikado de la Internacia Lingvo en la 
scienca komunikado kaj en kulturo”, ĝi nek volas nek povas anstataŭi la 
Akademion de Esperanto aŭ ajnan alian organizon de la Esperanto- 

movado. Kvankam la ununura laborlingvo de la Senato, de la Ĝenerala 
Asembleo kaj de la ekzamenkomisionoj de AIS estas la Internacia 
Lingvo de Doktoro Esperanto, la statuto deklaras krome la kvar en la 
eŭropa scienco plej tradiciriĉajn etnajn lingvojn oficialaj lingovj de AIS: 

la italan, francan, germanan kaj anglan lingvojn. La gvidantoj de AIS 
estas konsciaj, ke la celoj de la Esperanto- movado transiras la celojn de 

la Akademio , kiuj ja estas limigitaj al la scienca kaj -duavice-teknika 

kaj arta laborkampoj. Tial AIS neniel celas konkurenci kun la 

Esperanto- movado aŭ altrudi ties kompletan kulturon kaj idealaron al la 

membroj kaj adjunktoj de la Akademio. Ne malmultaj akademianoj , 

asociitaj membroj kaj adjunktoj ja science uzadas la lingvon iniciitan 

1887 de D-ro L.Zamenhof pro la precizeco, koncizeco, lernfacileco kaj 
neŭtraleco de ĉi tiu plej sukcesa vivanta lingvo, sed ili ne sentas sin pro 

tio jam Esperantistoj. 
Tiun sian ekstermovadecon AIS reliefigas respektante la 

kompromison proklamitan okaze de la solena malfermo de la “Unua 
Sanmarina Universitata Sesio” (SUS ار la 28-an de decembro 1983: AIS 
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    Bazaj informoj pri AIS 

uzas kiel nomon de la zamenhofa lingvo ne la pseŭdonimon de la 
iniciatinto sed la originalan nomon “Internacia Lingvo” ofte 
mallongigite per “L.L.” aŭ “ILO”. 

Kiel ekestis AIS? 
Pro instigo de sciencistoj el la “Eŭropa klubo” la sanmarina ministrino 

pri klerigo kaj kulturo, Fausta Morganti, prezentis proponon pri starigo 
de la Akademio, kiun la “Congresso di Stato” per sia decido n-ro 58 
favore prijuĝis la 19-an de majo 1983. La iniciatgrupo AIS de Eŭropa 

klubo preparis la unuan Sanmarinan Universitatan Sesion (SUS 1), per 
kiu la scienca laboro de AIS fakte jam en 1983 komenciĝis, kaj dum kiu 
establiĝis la Internacia Scienca Kolegio (ISK) plenumanta ĉi sciencan 
labron. La 13-an de septembro 1985 okazis la oficiala fondo de AIS per 
ĉeadvokata subskribo de la statuto, kaj la 31-an de oktobro 1985(“1985 

post la fondo de la Respubliko”) la Granda kaj Generala konsilo de la 
Respuliko de San Marino aprobis la kadroleĝon pri la universitata 
instruado kaj institucioj de altgrada klerigado kiu ebligas nun la ŝtatan 

agnoskon de la instrua laboro de AIS sen tuŝi ties internaciecon kaj 
sendependecon. Tiel eblas, ke AIS, aplikante detalan ekzamenregularon, 
agnoskas surbaze de prijuĝo fare de internacia komitato studojn 

kompletigitajn ĉe universitatoj aŭ aliaj altlernejoj per havigo de 

internacia sciencista grado: “bakalaŭro” (Bac.) post almenaŭ 2 - 3 jara 
studado, “magistro” (Mag) post almenaŭ 2 postbakalaŭraj studjaroj, 

“doktoro”(Dr.) kaj “habilita doktoro” (Dr.habil.) pro posta esplorlaboro. 

Tiuj titoloj estas akireblaj ankaŭ originale per studado kaj ekzameniĝo 

okazante grandparte ĉe docentoj de AIS. 

La Fino de unua parto. 

STISEIZTTTTSFISONIFFPTUR TRFEATTESPS IT PETEZ TOE ESPE ATAN 

  

La aŭtoro de la artikolo “Imamo Ĥomejni, lumo en 

obskureco” kiu aperis en la antaŭa numero estis و 

15505۳6527 el Kangavaro. Bedaŭrinde ni forgesis 

mencii lian nomon, kore pardonpetas,   
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  Alvoko al la 0۲60 =—————— 

Antaŭ la preĝo islamanoj vokas azanon. Jen la traduko de azano el la 
Araba lingvo : 

Alaho estas la plej granda (4 foje) 

Mi atestas ke estas neniu Dio krom Alaho (2 foje) 

Mi atestas ke Mohamedo estas la sendito de Dio (2 foje) 

Mi atestas ke Ali estas la amiko de Dio (2 foje) 

Hastu al preĝo (2 foje) 

Hastu al liberiĝo (2 foje) 

Hastu al bonfaro (2 foje) 

Alaho estas la plej grand” (2 foje) 

Estas neniu Dio krom Alaho (2 foje) 

Esperantigis : D-ro H.R4ŝidi - Torbŝte Ĝamo 

EEEETEEETEFTI$FERTFTTETTE TTETETTONOEDEDSEGO SENS TREDEN TO. 

2a konkurso por IREJO membroj 
  

    
  

kompletigu jenajn frazojn kaj demandojn : 

1- Mi pensas, .......... mi ekzistas! 

۳ vi hezitas pri la afero? 

3- Lia vojaĝo kaj estis komisio ......4-.. komerco. 

4- Ĉiu vorto kaŝas en si alia(j)n vorto(j)n ne radiko(j)n. Menciu ilin. 
Vetero,okulo, revolvero, diamondo, katoptriko, koro 

  

5- Kion signifas la sekvaj mallongigoj? 
UK, IJK, Sam-ino , b.v, i.a, pk, d-ino 

6- Esprimu vian ideon pri Esperanto en frazo. 

La solvojn sendu ĝis la 10a de Ŝahrivar al la redakcio indikante sur la 
koverto, “2a konkurso” 
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IREJO-Bulteno 

. JEN MI 
KAJ JEN MIA AMIKO KAJ 

= PEĈJO 

.. ĜI ESTAS BELA 

= MANJO 

ĈIUJ 

. LA UNUA NOMIĜAS 

DIKA FINGRO 
. LA DUA NOMIĜAS 
MONTRA FINGRO 

RILATOJ KAJ 
14. LA KVARA NOMIĜAS 
KOMPAROJ 

RINGA FINGRO 

ESTONTA BOFRATO PETRO 15. KAJ EA KVINA KAJ LASTA 
NOMIĜAS ETA FINGRO 

„ LI SIDAS TRANKVILE 16. LA DIKA FINGRO ESTAS FAKTE 

. ĈI TIO ESTAS LIA ĈAPO LA PLEJ DIKA 
17. KAJ LA MEZA ESTAS 

. TIE ESTAS MIA FRATINO MARIA LA PLEJ LONGA 
18. JEN EGALAJ ĜEMELOJ 

, ŜI ESTAS MALPLI ALTA OL MI = DU-NASKITOJ: 
KAJ LI ESTAS PLI ALTA OL MI JOĈJO KAJ JAĈJO 

„ LI ESTAS LA PLEJ ALTA EL NI 19. KAJ JEN SIMILAJ 
LERNEJANINOJ: 

. JEN LA KVIN FINGROJ DE MIA ANJO KAJ KANJO 
MALDEKSTRA MANO 20. MI DIS-DONAS = PROPONAS: 

KONFITAĴOJN 
21. UNU PRENAS NENION 
22. ALIA PRENAS ION 
23. KAJ ALIA PRENAS 

LA TRIA NOMIĜAS MEZA FINGRO PRESKAŬ ĈION 

n-ro : 10   

 



   Kontaktreto سس و سسسم

Fragmentoj el la ricevitaj leteroj: 
Karaj gesamideanoj 

Ĵus hieraŭ mi aŭdis la dissendon de Radio Aŭstria internacia pri via 

peto por korespondi. Permesu min prezenti mem al vi. Kvankam mi 

havas 42. jarojn mia koro estas relative juna tial mi lastatempe abonis al 

internacia junulara kongreso 1995 de TEJO apud Sanktpeterburgo. 

Antaŭ kvin monatoj mi forlasis mian hejmlandon (Aŭstralio) kie mi estis 

kompania direktoro ĉar mi preferas vojaĝe disvastigi Esperanton kaj 

profesie vivteni min en eksterlando kiel instruisto de la angla lingvo. Nia 

kompanio importas ilojn kaj maŝinojn el Ĉinio kaj ĝi ankoraŭ prosperas 

laŭ miaj amikoj pro mia foresto. 

De tempo al tempo estas mia honoro kaj plezuro fari prelegojn en 

variaj Esperanto-kluboj pri mia amata lando kie loĝas signifan polan 

komunon. Oni devas rimarki la malpuregecon ĉi tie. Mi antaŭnelonge 

suferis de gripo, migrenaj kapdoloroj, haŭtproblemoj, falantaj haroj kaj 

digestaj nekutimaĵoj kiuj laŭ mi estis plej parte atribuitaj al la terura 

malpuregeco en Silezio. Nia propra sano estas grava afero, sed eĉ pli 

grava estas la sano de la infanoj. Mi jam multvojaĝis tra la mondo kaj mi 

devas diri ke mi neniam antaŭe vidis tiom da infanoj kun dikaj 

okulvitroj kaj pulmaj problemoj. La sama situacio nun ekzistas en multaj 

landoj eĉ en fora Aŭstralio, do la solvoj devas esti universalajn solvojn 

kiel Esperanton ĉar la senkulpeco de niaj infanoj estas universala. Kiel 

solvi ? Esperanto relative viglas ĉi tie, en Rusio, en Japanio kaj en Ĉinio, 

do mi espereble estas en la ĝusta loko por laŭeble akceli la realan 

simbiozon inter la Esperanto-movado kaj la internacia media movado, 

eble Greenpaco, por ke ni kaptu la atenton de kaj la mondgazetaro kaj la 

por junularo. Tia maniere iom da cinikeco kaj iom da apatio ĉiame 

malaperos. Eble vi konsentas pri noblaj ideoj kaj motivoj SED kiel oni 

firme tenas la cerbosaman atenton de la mondgazetaro ? Mi cerbumis tre 

radikalan planon kies plenumo bezonas kredon, nfidon, tempon kaj 

moneton. Se vi estas mondpacamanto kaj vi opinias ke ni kune povas 

vojaĝi per ŝarĝvagoneto al ĉinion kaj Vladivostokon por ĉeesti la sesan 

pacifikan kongreson en 1996, kontaktu la aŭtoron. Simile al Marko 

Polo, ni kiel egulaj, atingos la Orienton sub la protektado de Ĵurnalisteco 

kaj helrek lamita Esperanto-veturilo. 
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Ĉu Aidoso en Irano? — 
  

Kore via kaj ĝis revido. 

Paŭlo desailly, ul. Panewnicka 21/2, katowice ligota, Pollando. 

„„.. Viaj ĝojigaj novaĵoj min interesis vere. Mi sincere admoras vian 

kuraĝon. Dank” al seriozaj laboradoj, ni havos sendube bonegan ŝancon 

por diskonigi la lingvon internacian en nia vasta lando. Mi, persone, 

dankas elkore ĉiujn samlandanojn, kiuj tiel fervore klopodas por 

disvastigi Esperanton en la Irana societo. 

S-ro M.Ĝavad Kamali, UEA fakdelegito en Ahvazo. 

Mi gratulas vin ke finfine vi sukcesis krei IREJOn, kiun mi de longe 

deziris. Mi estas esperantistino kiu edziniĝis kun Turka esperantisto. Mi 

esperas ke baldaŭ E-o en Irano pli kaj pli aktiviĝos kaj ĉiuj esperantistoj 

partoprenos al via tre utila agado. 

S-ino Heŝmat Faraĝi - Turkio (UEA fakdelegito pri turismo) 

  Ĉu Aidoso en Irano? سس سم 

El la plej novaj kaj la mortigaj infektoj virusaj estas la malsano de 

Aidoso, kiu konatiĝis por la unua fojo jare 1981 somere en Los- 

Anĝeloso de Kalifornia. La sloganon tie estas: saneco por ĉiuj ĝis la 

jaro 2000 kaj la esperon de la medicina mondo kiu, kredis povi 

elvadikigi la tutajn infektajn malsanojn, subite la apero de Aidoso jare 

1981 transformigis ĝin al la malespero. Laŭ la takso de MOS (Monda 

Organizaĵo pri Sano) - (enla Angla W.H.O) - ĝisdate 15-a Januaro de 

1993 (Bahman 1371) proksime 10 ĝis 13 milionoj da viroj, virinoj kaj 

infanoj tra la tuta mondo poluciĝitis per SAMM(Sindormo Aktuta 

Manka Memdefendo=Aidoso) - en la Angla AIDS-viruso - . El tiuj, 

611589 personoj infektiĝitos per SAMM ke, el tiuj infektiĝitoj 20 ĝis 30 

miljonoj estas la viroj kaj la virinoj egale, kaj, la aliaj dek miljonoj 

konsistas el la infanoj. Ankaŭ dek milionoj de la neinfektitaj infanoj 

perdos siajn gepatrojn de SAMM kaj orfiĝos. 
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Ĉu Aidoso en Irano? هه سس   

En Eŭropo kaj Usono pro la scio de la popoloj de la kontaĝmaniero, 

la propagado de la malsano malkreskiĝis, sed oni taksas ke 9490 el la 

infektaj kazoj aperiĝante en la venontaj jaroj estos en triaj mondaj 

landoj! 
Ekde komenco de la luktprogramo kontraŭ Aidoso en Irano ĝisdate fino 

de Esfand 1371 (19/3/1992) kiom nombroj 226 infektitaj kazoj per 

SAMM konatiĝe raportiĝis. Devas atenti, tiuj raportitaj kazoj estas pli 

etan el realaj kazoj en la lando. Laŭ la ekzistaj informoj epidemio de 

Aidoso komencis jare 1366 (21/4/1987) en lrano kaj nune la stato estas 

plidisvolvade. Pli eventuale en la venontaj jaroj proksimaj kiel vaste ĝi 

aperos. Tiel, Aidoso en nia lando nune kiel potenciale malfacilaĵo, sed 

frue okazante kiel efektiva problemo videbliĝas. 

Pro tio, kio la unuajn kazojn de Aidoso oni vidis ĉe la samseksemuloj 

de Usono, pli multaj da popoloj precipe en la tria mondo, ilin imagis ke 

tiu, nur limiĝas al la grupo de tiaj personoj do, ĝin nomigis pesto de la 

samseksemuloj. Sed per la kono de aliaj kontaĝvojoj, laŭ la ricevitaj 

raportoj, nur 9610 de la infektitoj konsistas el la grupoj de la 

samseksemuloj. Kiam nombro tuta de la kazoj raportite al MOS estas 

ĝisdate de Januaro 1993 el 173 landoj tra la mondo 611589 kazoj. 

Taksiĝas, la reala nombro de la kazoj Aidoso estas en la mondo 3 ĝis 

kvaroble de la raportitaj. 

Aidoso por la unua fojo en Irano en la jaro 1366 (1977) ĉe unu infano 

ses jara, kiu uzinte la sangajn produktojn vidiĝis. La temo kaŭzis 

konsisto de la landa komitato luktante kontraŭ Aidoso. Ekde komenco 

de la batalo kontraŭ Aidoso en Irano (de jaro 1366) ĝisdate 31/6/1372 

(22/9/1993) entute 266 kazoj infektitoj estas konita, ĉirkaŭ 9628 el tiuj 

infektitoj okazis pro seksaj kontaktoj. 

La modelo de la transfera vojo de la malsano kiu, en unuaj jaroj estis 

proksime sangaj produktoj (9065) grade ŝanĝiĝis, tiel ke inter la 

raportitaj kazoj ekde komenco de la jaro 1371 (20/4/92) ĝis la fino de 

Ŝahrivar 1372. (22/9/1993) tee. dum la unua jaro la transfera vojo 

interŝanĝiĝis, tiel ke ĉirkaŭ 9664 de la kazoj Aidoso okazis pro la 

sekskuniĝo. Sendube kiel la supro de la glacia monto en la akvo flosante 

ke ties granda parto ne videblas. 

Per : ĜAmŝid Ahmadi (ISAE delegito en Irano) 
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Ĉu Aidoso en lrano? هه 

Proporcio de la infektaj kazoj de la jaro 1366(1988) ĝisdate 

31/6/1371( 22/9/1992 ) 

  

  

  

    

    

  

      
Seksumiĝo 

; ; 
Fi Pa “Infan         

Tabelo 1 

Proporcio de la infektaj kazoj dum la unu jaro 
(de 1371 ĝis 1372)(1992-1993)       

  
        

        
Tabelo2 

Referencoj : 

1. Infekto de HIV. D-ro Reza JAgubi, Eldonejo : Markaze 

Naŝre Eŝarat. Unua eldono, Vintro 1372. 

2. Aidoso, D-ino Minu Mohraz kaj kunlaborantoj, 

Eldonado de Sanaj Aferoj de Sana Ministerio. 

Aŭtuno 1372. 

3. Kun la danko al s-ro V.S4madi 
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Nero 0079, aperas dusemajne 

es» Event. 

    

     

    

Redakcia adreso: 
Budapest, pk. 87. 
H-1675, Hungario 
Telefono kaj telefakso: 

e 88   
  

Internacia sendependa gazeto pri la Esperanto-movado aŭ 

 سس
Strategiaj decidoj an Esperantujo. Kiu snkvos. 

la ekzemplon? Pomegraliaj tomoj en la E-ga- 
zelaro.. = 

Por ke Esperanto 

restu viv. 
Ĉu la lingvo Esperanto kaj la Es; 
vado ankoraŭ ekzistas? Kaj sn Jos, 

  

   
   
Kip. ĉiutago frontas la 
problemon pri la magra 

    

   

    

p. sed en monda dimonsio la UEA-staisti- 
kootamon ostas koretativa (samtondenca) al 

la ĝenorala bildo.. 
Kritika (kriza) maso 
La malattiĝo de membronombro (aŭ ĝon 
lo la nombro do esperantistoj, servo-uzantoj) 
en si mem no ostas granda problemo ĝistiu 

ingas run kriikan (krizan) nivo» 
nombro de servo-uzantoj to malk- 

as, malmultiĝas kaj plikostiĝas la 
voj (pordas la 
logon karak- 

toron), kio kaŭ- 

  

  

    

    

  

        

   

  

    

  

         

  

2as plian neu- 
zon de tuj sor- 

۰ 
9 on, kio 

librojn, denovo —kaŭ- 
organizantoj zas la malapo- 

iĝoj nur revas pri ton do E-mor- 
amasa partopreno (an- oju AriKa 
140 dekkelkaj jaroj ekz. اس ۳ 
UK-jn partoprenis ۵ iu diabla spi 

1000. gejunuloj, nun ralo. = ostas 
perantistoj. — Unio: individuaj membroj; Kolumnoj: suma kvanto mort-danĝera 

tenkon. al ĉiu firmao kaj.    
tas In kreskantajn problemojn kaj prezojn 
(nemoru pr 1a sata prozoj de LIGO 
o ĉi povus estl nur subjektiva pritakso, so 

rojn, En la 

    

  

ni no rigardus la konkretajn ci 
apudaj bildo kaj tabelo estas montrata lo. 
kvanto de UEA membroj en la lastoj jaroj. 
(Fonto: UEA). 

  

imenaŭ ne tiel globale! La ŝanĝ 
orienta Eŭropo komenciĝis en novemb- 

o de 1989, do efiko de tiuj aferoj 
povas esti raspegulata en la UEA sttistiko 

plej frue en la datumoj de 1992! 
La lalon post 1987 ĝis 1992 do kaŭ: 
fenomono, sed tite 
Ke esperantistoj atendis "lon", lan elstaran 

  

     

      

samo al nia E-movado! Esploru la sekvan: 
tabelon (kompilita laŭ la revuo Esporanto on, 
a rod. do Ruslanda Esporantisto) 
  

  

  

  

  

  

  

Iw [wm 
 ۳ | meو هه | هه

  | 25709دوم | هو

mom (o | e |» 
mu Uto! 126 196 

Anda | 92 | so | mi             
La konkludon faru vi mem. 

Strategio necesas! 
Tiuj fonomenoj astas vidoblaj ne nur nun. 
Kiam ni strigis la gazeton Evontoj en'92, ni 

1 

  

     
n priortaton (vidu la (fi7)1 

  

  

      

    

  

  

  

  

  

Ea] Tan grikolon de. Wera en 
a 'Membronombroj de UEA | 92, Ia artikolojn postulantajn 
amon AMO IM sume | "laborajn kaj strategiajn kong- 
Paralelaj tendencoj | 1979 ŝoto. | resojn” en Vieno, Valencio 
Paralelaj tendencoj, | W79 Ea ao 

1997 anast 29 sameo | mintanojn kal esraon, de 
FUZA membro] Segnige. | 1889. 3274 7355 9829 nia voĉo estns Wi 

Dog sema le | 1991 soie k074 27217, | mulaŭta (Kaj mi estas nek A- 
Vio ta Gg, دا | اف ۱۳ بت | SE UEAJ) 

egu! 1994 14495 7018) 21813 
peranto. Se ĝenaralo en | (=) AM moc membroj, Pa بش 
monda dimensio kreskasia | — IM ۹ آیتم فیس یادت 
nombro de esperantistoj, PEEL     
  

kreskas ankaŭ la nombro 
de UEA, - kaj ankaŭ inverse! 
Kompreneble en iuj landoj povas ekzisti 

  

  

oro de iu kolektivo, pro lokaj cirkonstantoj, 

falon de organizitaj membroj! 
5 analizi la kaŭzojn, la motivojn kaj 

nsi la sekvindan vojon. Tiu pro- 
laboro kaj plenumo nomiĝas st 

  Ni des 
di 

  

          
tegio.   

1 / junio - ss | 

Ekzistas aliaj, samo neprofitcelaj organizoj, 
    
verdula, vegetarar 

tenti pri iliaj mal 
lomontojn. 

ma movadoj, Ni dovas 
roj, kaj apliki la utilajn     

Ne ploru! - Agu! 
kaj retumi la nunajn tendoncojn 

plej unue ni dovas zorgi pinio jamaj merno- 
unua paiŝo dovas est la 20190 pii 

    

  

parto do la lingvo! 
So la informtluo ne osti 

pri aranĝoj, libroj, eldonaĵoj, sorvoj no atin» 
gas la potencialan uzanton... Kaj invorso, la 
renkonto de diversaj sorvoj generas la dezi- 

ton far 

   
  

  

Pionira paŝo en Hungario 
Dum la ĉkjara Ronda Tablo do hungariaj 
E-organizoj (estas €. 20), la ĉeestantoj post 
Jonga proparo fine akceplis la sokvajn strate- 
alajn docidojn: 

     

“Partopranantoj de la Ronda Tablo konson- 
tas pri tio, ko se oni volas rostigi viva kaj 
disvastigi la Esporanto movadon - estas lun: 
damonta nacoso ligi la lingvofernantojn al la 
Esperanto-komunumo kaj movndo. Por tiu 
colo 
-1. La subskribantaj organizoj faras nur tajn 
lingvo-instrsadojn, E-kursojn, klo. krom ۵ 
lingvaj elomantoj ankaŭ a instruado de 

= la bazo de Esperanta kulturo, 
= movnda smukturo, 
= enmovadaj servoj kaj ilia konkrerauz- 

maniero. 
astas konsiderataj kil integra parto de la 
instrua proceso, 
- 2. La subskribantoj organizoj konsidaras 
tundomonta postulo, ka la instruisto (kurs- 
gvidanto) ankoraŭ antaŭ la lino de la kurso. 
instigu ĉiujn lernantojn al abono do iu intar- 
nacia Esperanta gazeto, certiganta la bazan 
informiluon. 
-3. La subskribantoj organizoj akceptas kio! 
colo, ko ĉiu ilin mombro abonu al lu interna: 
cia Esperanto gazoto, certiganta la bazan 
informtiuon. 

  

   

       
    

   
  

Estas certa, kotiuj paŝoj ne sufiĉas por haltigi 
۱ 
pliaj paŝoj por plibonigi servojn, en 
IGI la lingvon, faka aplikado kip. seriozo. 
oni povas pensi nur post la plenumo de tuj 
unuaj, nepre necesaj paŝoj! 
Kiu sekvos? 

   

  

Evidente la problomo no estas nur hungaria. 
Dpondas de la konscienco de estraranoj, 
aktivuloj de ĉiuj E-societoj, kiel daŭriĝas nia 

idojn ni proponas al la 
j Esperanto-organizoj. 

Kaj fino mi esperas, ke la temiitajn "internaci. 
ojn E-gazetojn" - kaj ne nur Eventoj-n, oni 
volonte kaj kun utilo legos - eĉ sen pornog- 

rafioj tomoj. 

     

  

Laszlo Szikvdsi



۳ Novaĵoj هست سد ATT 

Tehranaj UEA delegitoj bojkotas IREJOn! 

La ĝenerala sekretario skribinte leteron invitis UEA ĉefdelegitinon 

kaj ĉiujn UEA fakdelegitojn en Tehrano por komuna kunsido diskutante 

pri la movadaj aferoj en IREJO sidejo. 

Bedaŭrinde la respondo estis pripensinda silento. Nur s-ino Monire 

Fihmi la fakdelegitino pri telekomunikado, kuraĝe rompis la bojkoton 

kaj partoprenis en la kunsido (14 02 1374/04 05 1995). 

Jam ekster-Tehranaj UEA delegitoj havas reciprokan interrilaton kun 

la asocio eĉ D-ro Kejhan Sajadpur el Maŝhado kaj s-ro M.Ĝavad Kamali 

el Ahvazo estas IREJO membroj kaj s-ro M.E.Samanipur partoprenis en 

3a IREJO renkontiĝo. 
IREJO oficiale denove reklamas sian preparecon por komuna kunsido 

kun UEA ĉefdelegitino kaj aliaj UEA delegitoj pri la movadaj aferoj, en 

ajna tempo kaj loko, ĉu alvenos pozitiva respondo kaj reago? Ni ege 

esperas. 

Ĉu IREJO E-o kursoj en “Farhang Saraje Ĥavaran" ? 

«“Farhang Sŝraje Ĥavaran” la plej granda kultura centro en Irano kaj 

eĉ mez-oriento baldaŭ okazigos E-o kursojn. IREJO aktivuloj finfine 

sukcesis diskutante kun la respondeculoj de “Farhang Saraje Ĥavaran”. 

Ilin persvadi al la aranĝo de E-o kurso tie. La respondo estis pozitiva kaj 

baldaŭ oni okazigos E-o kurson en la plej granda kultura centro de 

Irano. 

D-ro Hosejn Vahidi, Granda IREJO subtenanto 

D-ro Hosejn V4hidi inicatoro de la koresponda E-o kurso en Irano 

ekde la apero de IREJO esprimis sian opinion subtenante la bezonecon 

de la Esperanto asocio en Irano, renkontis IREJOn kaj kuraĝigis ĝiajn 

aktivulojn. 

En la pasinta vintro D-ro Vahidi partoprenis en IREJO kunsido kaj 

faris detalan prelegon pri la E-o movado kaj la ekstera mondo. 

D-ro Vihidi partoprenos en 4a IREJO renkontiĝo kaj faros prelegon. 

Atai eldonejo fariĝis UEA peranto 

Ekde 1995 Atai eldonejo fariĝis kiel UEA peranto en Irano. Kontakte 

kun s-ro Behruz Atai la direktoro de Atai eldonejo, li informigis nin ke 

lia firmao ankoraŭ nekomencis agon pri la afero pro la valuta krizo, sed 

oni pripensas la aferon kaj baldaŭ Irana Esperantistaro uzos ilian servon 

pri transpagaj aferoj. 
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  Anoncoj ——— 

 .دنشاب یم تفایرد لباق سک ریز تروص هب ریز نابز وتنارپسا تایرشن
 اب :اهدادیور و رابخا نیرتدیدج یواح وتنارپسا یناهج نمجنا هناهام هیرشن ۶506۲200 -۱
 لایر ۲۰۰۰ : هرامشکت .یصصخت و یسانشنابز تالاقم

Kontakto -rو اهناتساد اب وتنارپسا نابز نایوجشناد و نازومآون یارب نابز وتنارپسا هیرشن نیرتهب  
 لایر ۱۵۰۰ : هرامشکت  .دوش یم رشتنم رابکی هام ود ره هک هاتوک یندناوخ بلاطم

tejo-tutmonde -rیاهشرازگ و اهربخ یواح نانادوتنارپسا ناناوج یناهج عمجم همانلصف  
 دربراک یارب فلتخم یاهروشک ناناوج طسوت هدش هتفرگ ماحنا تامادقا و اهتیلاعف دروم رد نوگانوگ
 لایر ۱۸۰۰ : هرامشکت .وتنارپسا نابز

 هناهام تروص هب هک وتنارپسا نابزب یرنه ,یداصتقا ,یگنهرف ,یسایس هلجم نیرتربتعم ۱۵۱۵۱0 6

 لایر ۲۷۰۰: هرامشکت .دوش یمرشتنم
Scienca Revuo~-eرد یملع تالاقم یواح نانادوتنارپسا یللملا نیب-یملع نوناک هیرشن  

 لایر ۳۵۰۰ : هرامشکت .دوش یمرشتنم رتفد ود تروص هب لاسره هک نوگانوگ یاه هتشر
Kurso de Esperanto laŭ aŭdvida struktura metodo6-  

 لایر ۶0۰۰ ؛یرصب و یعمس تروص هب وتنارپسا شزومآ ةرود

Gramatika Demandaro Resuma7-  
 وتنارپسا نابز یروتسد یاهخساپ و اهنسرپ هدیزگ
 ,Jl ۱۵۰۰ هوتنارپسا نازومآون و نایوجشناد یارب دنمشزرا یباتک

Facila vortareto8-  
a 8 - ils olal vd 

 لایر ۱۵۰۰ هوتنارپسا نازومآون یارب هدیزگرب یاه هژاو هعومجم
 9- Suplemento de P.I.V لایو ۰

 لخاد هدشن لطاب ربمت یتساوخرد دراوم یازا هب قوف تایرشن و اهباتک زا مادک ره تفایرد یاربافطل
 .دییامرف لاسرا ۱۸۶-۱۷۷۱۵ یتسپ قودنص نارهت سردآ هب همان تکاپ

1۳810-8۷0 n-ro : 10 Lasta paĝo  


